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Az anyák halhatatlanok.
(Ratkó József: Zsoltár)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KARDA MÁRIA (ADÉL)
életének 77. évében, türelemmel viselt betegség után, 2021. április 2-án elhunyt. 
Temetése 2021. április 7-én 13 órától lesz a Kalász negyedi temetőben. 
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Fia, István és családja

www.or ien te . ro

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041
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Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
Szabó György

A bükki füvesember
nyomában

 A göröcsfalvi Kokojzavész Közbirtokosság 

vezetőtanácsa tisztelettel meghívja tagságát 

2021. április 3-án délelőtt 10 órától tartandó 

közgyűlésre a közbirtokosság székhelyén.

Napirendi pontok:

• beszámoló a 2020-as évi tevékenységről

• pénzügyi beszámoló a 2020-as évről

• az ellenőrzőbizottság beszámolója

• a költségvetési tervezet elfogadása a 2021-es évre

• különfélék

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz,újabb 

értesítés nélkül, április 10-én ugyanazon a helyen és 

időpontban megismétlődik. A közgyűlés a járványügyi 

szabályok betartásával lesz megtartva.

Comuna Brădești, județul Harghita în calitate de 
titular,  anunță publicul interesat  asupra depunerii 

primei versiuni a “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI BRĂDEȘTI”, solicitând parcurgerea etapei de 

încadrare în vederea obținerii avizului de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului 

propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita (Miercurea Ciuc, 

str. Márton Áron, nr. 43.)

Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare 

ale reclamantului zilnic: luni-joi între orele  08ºº-16³º, vineri între 

orele 8°°-14°° la sediul A.P.M. Harghita până la data de 

22.04.2021.

Fenyéd község értesíti az érdekelteket, hogy a  
„FENYÉD KÖZSÉG ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE” 

bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. 

A terv lehetséges környezeti hatására vonatkozó információk 

megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 

székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám). 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 

észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 

megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 08ºº-16³º óra, péntek 

8°°-14°° óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 

Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 

22.04.2021. dátumig.

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szakorvos 
a Sananova klinikán rendel, Csíkszereda, Lej-
tő utca 2. szám alatt. Hetente egy alkalommal 
(szerda/csütörtök) 15 - 20 óra között. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon lehet. Tel.: 0749-
553853, 0754-838838.

#290441

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

#291323

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál 
is. Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825, 0722-495625, 0722-626495.

#291589

INGATLAN

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

#291296

Eladó Csíkszeredában, az Állomás negyedben, 
frissen felújított tömbházban egy 3 szobás lak-
rész. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet. 
Tel.: 0746-044276.

#291559

Csíkszeredai család családi házat vásárolna 
Csíkszentgyörgyön vagy környékén, kész-
pénzfi zetéssel. Tel.: 0740-851649.

#291728

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Homoród Erdészeti Hivatal értesíti az érde-
kelteket, hogy az I. Homoród és a II. Székelyud-
varhely elnevezésű erdészeti üzemtervekre 
környezetvédelmi véleményezést kérelmezett 
a következő közigazgatási egységek terü-
letén: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, 
Szentegyháza, Etéd, Szentábrahám, Fenyéd, 
Kápolnás, Gyergyócsomafalva, Korond, 
Csíkdánfalva, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, 
Gyergyóalfalu, Lövéte, Farkaslaka, Homoród-
szentmárton, Homoródalmás, Bögöz, Oklánd, 
Parajd, Székelyandrásfalva, Újszékely, Ma-
défalva, Siménfalva, Gyergyóújfalu, Kányád, 
Székelyvarság, Zetelaka, Kaca és Héjjasfalva. 
Az érdekeltek az említett terv környezeti hatá-
saival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az 
észrevételező adatainak feltüntetésével meg-
tehetik naponta 8,30-16,30 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 
2021. április 21. dátumig.

#291695

A gyergyószárhegyi Hővizes Társas, gyer-
gyószárhegyi székhellyel, értesíti az érdekel-
teket, hogy a III-as üzemosztály ,,Alsóerdő” 
Gyergyószárhegy, (Güdüc, Remete és a Bélbor 
község területén levő erdő) üzemtervének 
bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcso-
latos észrevételeiket írásban, az észrevéte-
lező adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta: hétfő-csütörtök 8-16,30 óra, péntek 
8-14 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2021. április 21-ig. Tel.: 
0266-371313.

#291709

A gyergyószárhegyi Hővizes Társas, gyergyó-
szárhegyi székhellyel, értesíti az érdekelteket, 
hogy a IV-es üzemosztály ,,Hővizes-Răchitiș” (a 
Bélbor község területén levő erdő) üzemtervé-
nek bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik naponta: 
hétfő-csütörtök 8-16,30 óra, péntek 8-14 óra kö-
zött, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2021. április 21-ig. Tel.: 0266-371313.

#291712

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kétsoros pityókaültető gép, húzatógép, 
mariska ciraverő, sürgősen. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0757-683919.

#291696

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#290991

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, melléképületek építését, 
lambériázást, festést, új kerítések építését, régi-
ek felújítását, bádogos munkát, ereszcsatorna 
készítését vagy régi felújítását, kémény körüli 
szegést bádoggal. Anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0750-662363.

#291297

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, an-
dezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap ön-
tését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését – Csíkszeredában és környékén, elér-
hető áron. Tel.: 0752-386256.

#291455

Vállalunk autóalváz-kezelést minőségi anya-
gokkal (paraffi  n, viasz, antifon), olajcserét 
stb., valamint eladó kiváló minőségű bükkfa 
bütlés 25 cm-re felvágva. Csíkszereda, Felcsík. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0755-
182889.

#291620

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. április 6-án és április 20-án. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#291631

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom ut-
cai rendelőjében. Programálás telefonon. Tel.: 
0721-010350.

#291632

Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0775-141855, 
0748-100554.

#291633

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

#291634

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

#291635

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-
100554.

#291636

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291637

Allergológus rendel 2021. április 16-án a 
székely udvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291638

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett) szerdánként 16–20 
óra között. Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon. Tel.: 0741-607670.

#291654

TELEK

Eladó 4,5 ár telek Székelyudvarhelyen, a Csaló-

kán. 12500 euró. Érdeklődni a 0036-709051245-

ös telefonszámon lehet.
#291395

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./
De egy könnycsepp a szemünkben érted él/egy gyertya az asztalon érted ég./Bennünk 
él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek,/Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged. 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó férj, 
szerető édesapa, nagytata, após, testvér, nagybácsi, apatárs, 
rokon, koma, jó szomszéd, barát és ismerős, 

FÜLÖP FERENCZ 
Mesemondó Ferike 

életének 67., házasságának 42. évében, 2021. április 4-én 6.30 órakor csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. április 7-én 15.00 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

Felesége, fia, leánya, menye, veje, 4 unokája és testvérei

A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt.
De lényed lányege ezerfelé szóródva is köztünk marad.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, rokon és ismerős, 

KOVÁCS ZOLTÁN 
életének 83., házasságának 60. évében, 2021. április 4-én csendesen elhunyt. Drága 
halottunkat 2021. április 7-én 11 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
291727




